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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

Службен гласник на општина 
Конче  
Бр.12/2020 

   КОНЧЕ 06.11.2020 
ГОДИНА 

 Излегуба по потреба 

e-mail:opstina.konce@t.mk с/ка 735014073863019 Д.Б.     4023005118934 
 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и 3 
од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр. 05/02), 
Градоначалникот на општина Конче 
донесе:      
   

Р Е Ш Е Н И Е 
За објавување на актите донесени 
на 51-та седница на Советот на 
општина Конче одржана на ден  
06.11.2020 година 
 

 
1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите 
донесени на 51-та седница на Советот 
на општина Конче одржана на ден  
06.11.2020 година. 

 
 

1. Измени и дополнувања на 
Буџетот на општина Конче 
за 2020 година; 

2. Заклучок за усвојување на 
Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на 
општина Конче за квартал 
од 01.01.2020 до 30.09.2020 
година; 

3. Заклучок за усвојување на 
Izve{taj za raboteweto 
na JPKD Lakavica- 
op{tina Kon~e i 
rezultati za prvo 
tromese~je januar-mart, 
2020 g. broj 01-177/1  od 
13.10.2020 godina; 

4. Заклучок за усвојување на 
Tromese~en  izve{taj za 
raboteweto na JPKD 
Lakavica- op{tina 
Kon~e za vtoro 
tromese~je april -juni, 
2020 g. broj 01-178/1  od 
14.10.2020 godina; 

5. Заклучок за усвојување на 
Tromese~en  izve{taj za 
raboteweto na JPKD 
Lakavica- op{tina 
Kon~e za za treto 
tromese~je juli -
septemvri, 2020 g. broj 
01-179/1  od 15.10.2020 
godina; 

6. Одлука за давање 
согласност за наставниците 
кои изведуваат   настава од 
далечина  од 4-то и 9-то 
одделение  во  ООУ „Гоце 
Делчев“-Конче заради 
намалување на ризикот од 
ширење на заразата од 
смртоносниот вирус Ковид 
19 тоа да прават во 
домашни услови. 

 
 
Број 09-1350/9      Општина Конче                                                        
Дата 06.11.2020    Градоначалник,                                                              
Конче                     Благој Илиев,с.р.                                                         
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           Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15  od 
Zakonot za Lokalna samouprava 
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 
st.1 t.43 od Statutot na op{tina 
Kon~e, 
            Sovetot na op{tina Kon~e na 
sednicata odr`ana na den 06.11.2020  
godina donese: 
 
                    Z  A  K  L  U  ^  O  K 
 Za usvojuvawe на  Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на општина 
Конче за квартал од 01.01.2020 до 
30.09.2020 година 
 
 

1. Se  USVOJUVA Квартален 
извештај за извршување на 
Буџетот на општина Конче за 
квартал од 01.01.2020 до 
30.09.2020 година  
број 09-1366/1 од 29.10.2020 
година. 
 

  
2. Zaklu~okot vleguva vo sila  od 

denot na  objavuvawe vo 
Slu`ben glasnik na op{tina 
Kon~e. 

 
 
 

 
Број 08-1350/4  Совет на општина  Конче                                                                  
Дата 06.11.2020         Претседател,                                                                         
Конче                       Исмаил Куртов, с.р.                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9  od 
Zakonot za Lokalna samouprava 
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 
st.1 t.31 od Statutot na op{tina 
Kon~e, 
           Sovetot na op{tina Kon~e na 
sednicata odr`ana na den  06.11.2020 g. 
donese: 
 
                  Z  A  K  L  U  ^  O  K 
  Za usvojuvawe  na Izve{taj za 
raboteweto na JPKD Lakavica- 
op{tina Kon~e i rezultati za prvo 
tromese~je januar-mart, 2020 g. broj 01-
177/1  od 13.10.2020 godina 
 
 
          1.  Se  USVOJUVA  Izve{tajot 
za raboteweto na JPKD Lakavica- 
op{tina Kon~e i rezultati za prvo 
tromese~je januar-mart, 2020 g. broj 01-
177/1  od 13.10.2020 godina.  
 
 
 

2. Zaklu~okot vleguva vo sila  od 
denot na  objavuvawe vo 
Slu`ben glasnik na op{tina 
Kon~e. 

 
 
 
 

Број 08-1350/5   Совет на општина  Конче                                                                
Дата 06.11.2020      Претседател,                                                                      
      Конче               Исмаил Куртов, с.р.                                                                     
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Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9  od 
Zakonot za Lokalna samouprava 
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 
st.1 t.31 od Statutot na op{tina 
Kon~e, 
 Sovetot na op{tina Kon~e na 
sednicata odr`ana na den  06.11.2020 g. 
donese: 
 
               Z  A  K  L  U  ^  O  K 
 
 Za usvojuvawe  na Tromese~en  
izve{taj za raboteweto na JPKD 
Lakavica- op{tina Kon~e za vtoro 
tromese~je april -juni, 2020 g. broj  
01-178/1  od 14.10.2020 godina 
 
 
 1.Se  USVOJUVA  Tromese~eniot  
izve{taj za raboteweto na JPKD 
Lakavica- op{tina Kon~e za vtoro 
tromese~je april -juni, 2020 g. broj 01-
178/1  od 14.10.2020 godina.  
 
2.Zaklu~okot vleguva vo sila  od 
denot na  objavuvawe vo Slu`ben 
glasnik na op{tina Kon~e. 
 
Број 08-1350/6 Совет наопштина Конче 
Дата 06.11.2020        Претседател,                                                                     
      Конче               Исмаил Куртов,с.р.                                                                       

 
 
Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9  od 
Zakonot za Lokalna samouprava 
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 
st.1 t.31 od Statutot na op{tina 
Kon~e, 
           Sovetot na op{tina Kon~e na 
sednicata odr`ana na den  06.11.2020 g. 
donese: 
 
              Z  A  K  L  U  ^  O  K 
 Za usvojuvawe  na Tromese~en  
izve{taj za raboteweto na JPKD 
Lakavica- op{tina Kon~e za treto 
tromese~je juli -septemvri, 2020 g. 
broj 01-179/1  od 15.10.2020 godina 

 1.  Se  USVOJUVA  Tromese~eniot  
izve{taj za raboteweto na JPKD 
Lakavica- op{tina Kon~e za treto 
tromese~je juli -septemvri, 2020 g. 
broj 01-179/1  od 15.10.2020 godina.  
 
2.Zaklu~okot vleguva vo sila  od 
denot na  objavuvawe vo Slu`ben 
glasnik na op{tina Kon~e. 

 
 
Број 08-1350/7  Совет на општина  Конче                                                                 
Дата 06.11.2020     Претседател,                                                                       
      Конче             Исмаил Куртов, с.р. 
 
   
 
Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и 
член 36 став 1 точка 15 од  Законот за 
локална самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, 
бр.5/02), член 11 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Конче , во 
согласност со  Одлуката на УО при 
ООУ„Гоце Делчев“-Конче бр. 02-463/2 од 
16.10.2020 година, 
 Советот на општина Конче на седницата 
одржана на ден  06.11.2020 година донесе 

 
 

ОДЛУКА 
За давање согласност за наставниците 
кои изведуваат   настава од далечина  од 
4-то и 9-то одделение  во  ООУ „Гоце 
Делчев“-Конче заради намалување на 
ризикот од ширење на заразата од 
смртоносниот вирус Ковид 19 тоа да 
прават во домашни услови 
 
 

Член 1 
 

Со оваа Одлука  по барање од 
наставниците кои реализираат настава од 
далечина  доставено до УО на ООУ „Гоце 
Делчев“-Конче бр. 03-431/1 од 30.09.2020 
година  со кое бараат одобрување 
наставата да се изведува од дома поради 
причини наведени во барањето , истото 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 12/2020_______________  
 
 
усвоено со Одлука донесена  од страна на 
Управниот одбор бр. 02-463/2 од 
16.10.2020 година се дава согласност 
тоа да го прават во домашни услови со 
сопствен интернет и компјутер. 
 
 

Член 2 
 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на 
општина Конче’’. 
 
 
 
 
 
 
Број 08-1350/8   Совет на општина  Конче                                                                                               
Дата 06.11.2020      Претседател,                                                                                                  
      Конче             Исмаил Куртов, с.р.                                                                                                     

 
 
                                                                       

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              С О Д Р Ж И Н А 
 

1. Измени и дополнувања на 
Буџетот на општина Конче за 
2020 година; 

2. Заклучок за усвојување на 
Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на 
општина Конче за квартал од 
01.01.2020 до 30.09.2020 
година; 

3. Заклучок за усвојување на 
Izve{taj za raboteweto na 
JPKD Lakavica- op{tina 
Kon~e i rezultati za prvo 
tromese~je januar-mart, 
2020 g. broj 01-177/1  od 
13.10.2020 godina; 

4. Заклучок за усвојување на 
Tromese~en  izve{taj za 
raboteweto na JPKD 
Lakavica- op{tina Kon~e 
za vtoro tromese~je april -
juni, 2020 g. broj 01-178/1  
od 14.10.2020 godina; 

5. Заклучок за усвојување на 
Tromese~en  izve{taj za 
raboteweto na JPKD 
Lakavica- op{tina Kon~e 
za za treto tromese~je juli 
-septemvri, 2020 g. broj 01-
179/1  od 15.10.2020 godina; 

6. Одлука за давање согласност 
за наставниците кои 
изведуваат   настава од 
далечина  од 4-то и 9-то 
одделение  во  ООУ „Гоце 
Делчев“-Конче заради 
намалување на ризикот од 
ширење на заразата од 
смртоносниот вирус Ковид 
19 тоа да прават во домашни 
услови. 

 
 
 
                                    „ Службен гласник на                                              
                                         Општина Конче“ 
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